Corona veiligheidsprotocol
voor inrichters
Hoe gaan de opleidingen weer veilig van
start bij AgroCampus?
Toepassingsgebied
Om de landbouwvorming op een veilige manier terug te laten plaatsvinden, werd er een
veiligheidsplan uitgewerkt dat goedgekeurd werd door een bevoegd preventieadviseur.
Dit veiligheidsplan bestaat uit volgende onderdelen:
- Cursisten
- Lesgevers
- Stages
- Vormingslocaties
- Inrichters
- Rijbewijs G
De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke inrichter in opdracht van
AgroCampus vzw.

Uitgangspunt
De veiligheid en gezondheid van jou en de andere betrokkenen zijn de absolute basisvoorwaarden
bij de organisatie van onze opleidingen en vormingsactiviteiten. We voorzien daarom
preventiemaatregelen voor een zo veilig mogelijke opleidingsomgeving, waarbij we het risico op
besmetting trachten te minimaliseren.

RICHTLIJNEN MBT DE ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN
Communicatie en naleving
•

We informeren je over de veiligheidsregels via de website en mails.

Lokalen
•

Als inrichter maak je duidelijke afspraken met de vormingslocatie om de
veiligheidsmaatregelen te garanderen en de nodige materialen te voorzien (handgel,
sprays, papieren doekjes,enz)

•
•

Maximum aantal personen in één binnenruimte: 40 personen (50 personen buiten)
Volgende afstanden en oppervlaktes zijn verplicht:
o Afstand tussen personen: minimum 1,5 m
o Oppervlakte per cursist: minimum 4m²
o Oppervlakte per lesgever: minimum 8m²

•
•
•
•
•
•
•

De algemene regel dat mondmaskers verplicht zijn overal waar afstand niet
gerespecteerd kan worden, blijft uiteraard ook. Communiceer aan de deelnemers dat ze
zelf hun eigen mondmasker mee moeten brengen.
Bij binnenkomen schuift men zo ver mogelijk door naar de verst gelegen beschikbare plek.
Bij het buitengaan: wie dichtst bij de deur zit, verlaat eerst het lokaal.
Deuren worden, waar mogelijk i.f.v. geluidsoverlast, opengelaten, zodat klinken zo weinig
mogelijk aangeraakt worden.
De deelnemers gebruiken enkel hun eigen materiaal (oa balpen, rekenmachine).
Zorg voor voldoende verluchting.
De organisator zorgt ervoor dat de zaal en het gebruikte materiaal regelmatig
gedesinfecteerd wordt.

Pauzes en catering
De pauzes worden tot een minimum herleid.
Pauzes zo veel als mogelijk buiten laten plaats vinden.
Ook tijdens de pauzes is het dragen van een mondmasker verplicht. Let bovendien ook op het
bewaren van afstand.
Het aanbieden en ter plaatse nuttigen van eten en drinken is verboden. Deelnemers mogen een
flesje drank meebrengen voor eigen gebruik.

Registratie van cursisten i.f.v. contact tracing
•
•

De aanwezigheden worden geregistreerd en gedurende 4 weken bijgehouden door de
organisator
Deze registratie bevat van elke aanwezige (cursist/lesgever/medewerker/andere …)
naam, adres en telefoonnummer

Reiniging van lokalen en arbeidsmiddelen
•
•
•
•

Vooraf worden alle lokalen, gangen en sanitair grondig schoongemaakt, met extra
aandacht voor deurklinken, toiletten, lichtschakelaars, liftknoppen, toetsenborden,…
Vuilnisbakken worden dagelijks geledigd.
lokalen worden, indien intensief gebruikt, meermaals per dag schoongemaakt.
Het onderhoudspersoneel is voorzien van de passende producten en
beschermingsmiddelen

Algemene veiligheidsrichtlijnen
Pas de regels van ‘social distancing’ toe : afstand houden dus
•
•
•
•
•
•

Respecteer overal 1,5 m afstand
Wacht even als die afstand niet kan behouden worden
Volg steeds de aangebrachte belijning als deze aanwezig is.
Begeef je bij het binnenkomen meteen naar het aangeduide lokaal. Houd geen
samenscholing op gemeenschappelijke plaatsen en de parking.
Geef elkaar geen hand of knuffel.
Indien van toepassing, kom niet in de burelen van medewerkers. Ze kunnen u helpen of te
woord staan in een ander lokaal.

•

Als inrichter spoor je de aanwezigen aan om de regels te respecteren. Bij overtreding of
weigering heb je het recht verdere toegang tot de vorming te verbieden.

Hygiënemaatregelen
De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een
goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel.
Handhygiëne
• Dit is dé belangrijkste regel: Was je handen meerdere keren per dag met zeep!!
o Na elk toiletbezoek: in de toiletten zijn ontsmettende zeep en papieren doekjes
ter beschikking.
o Vóór en na het aanraken van gemeenschappelijke items zoals toetsenborden,
toestellen, afstandsbedieningen, enz.
o Tussendoor enkele keren.
o Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden.
• Voorzie handgel : hiermee ontsmet men handen bij aankomst en vertrek. Een correcte
ontsmettingsbeurt met handalcohol duurt minimum 20 seconden.
Hoest- en nieshygiëne
• In plaats van in je hand, hoest of nies je beter in je elleboog of tegen je schouder. Nies in
je handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen.
• Best is om een papieren zakdoek voor je mond en neus te houden, werp daarna weg.
• Deponeer zelf je gebruikte zakdoeken in de restafvalbak.
Gezicht aanraken
Je handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna je ogen, neus of
mond aan te raken, kan het virus je besmetten. Probeer dus niet te veel aan je gezicht te komen.
Mondmaskers
• Wij raden iedereen sterk aan om het mondmasker permanent te dragen.
• Bij het binnenkomen van het gebouw/klaslokaal, tijdens pauzes, toiletbezoek en andere
verplaatsingen is het dragen van een mondmasker verplicht.
• De algemene regel dat mondmaskers verplicht zijn overal waar afstand niet
gerespecteerd kan worden, geldt uiteraard.
Handschoenen
Je bent niet verplicht handschoenen te dragen. Wie dit wenst, kan tijdens de opleiding zelf
handschoenen voorzien.
Toch ziek?
• Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), gaat naar / blijft
thuis en contacteert de huisarts. Informeer de inrichter.
• Bij bevestigde corona besmetting: contacteer de inrichter, zodat contact tracing opgestart
kan worden.

DANK OM DEZE MAATREGELEN , IN EENIEDERS BELANG , NA TE LEVEN . E NKEL SAMEN MET JULLIE KUNNEN WE
DEZE CRISIS OVERWINNEN .
Heb je, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan
contact op met AgroCampus via T 016 28 61 10 of info@agrocampus.be

